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Hur lever lantbruksdjuren? 
Vilka skillnader finns mellan Sverige, 
Europa och resten av världen?

Stefan Gunnarsson

Leg. vet, universitetslektor
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) , Skara
stefan.gunnarsson @slu.se

Fågel +160%
Nöt +44%
Gris +3%        Totalt 30%
Ägg +18%
Lamm +143%

Totalkonsumtion 
slaktad vikt per person och år

Självförsörjningsgrad i Sverige 

• Mjölkkor

• Köttdjur

• Grisar

• Värphöns 

• Slaktkycklingar
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Grisningsbox 

Tillväxtavdelningen

7 § Strömedel ska ges i sådan 
mängd att grisarnas 
sysselsättnings- och 
komfortbehov tillgodoses. 

0 = Ekologisk produktion 

1 = Frigående utomhus   

2 = Frigående inomhus

3 = Höns i modifierade burar

0 = Ekologisk produktion

2 = Frigående inomhus

3 = Modifierade burar

Red-L

Victorsson ”Trivselbur” med 8 stycken 45 veckor gamla LB hönor. 

Foto Ragnar Tauson
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Ekologiska hönor Kycklingar (26 dagar gamla)

Slaktkyckling

• Snabbväxande raser t.ex. Ross 208

• 34 dagar – ca 1950 g levande vikt

• 3-5 dagar från slakt till insättning

• Åtta omgångar per år

• 1,65 kg foder går åt för att för 1 kg kyckling

• ~120 producenter i Sverige 

Fothälsoprogram
• Bättre fötter - bättre ekonomi för bonden genom 

högre beläggningsgrad (upp till 36 kg/m2)



2016‐05‐19

4

Hygienrutiner ”Den svenska modellen”
• Antibiotikaanvändning (1986)

– Förbud mot antibiotika i tillväxtbefrämjande 
syfte 

– Förskrivning av veterinär

• Låg förekomst av salmonella

• Djurskyddslagen (1988)

Bakgrund

Sales of veterinary antimicrobial agents in
25 EU/EEA countries in 2011

Djurskyddslagen i Sverige 1988

Alla husdjur ska ’skyddas mot sjukdom och onödigt 
lidande’ och ha ’möjlighet att bete sig naturligt’

– Kor ska gå på bete

– Suggor får inte fixeras

– Alla grisar ska ha tillgång till halm

– Ingen rutinmässig stympning

– Begränsad användning av hormoner

– Höns får ej hållas i oinredda burar

– Bedövning vid slakt och avlivning

– ’Ett djurstall skall vara försett med fönster för dagsljus.’ 
(Djurskyddsförordning, 1988)

Gödkalv
Får ej vara fixade och ska 
utfodras efter sina 
fysiologiska behov.
1 jan 2007

Värphöns
Förbud mot oinredda burar
1 jan 2012 Suggor

Förbud mot fixering  4 v 
efter  betäckning och 1 v 
före grisning
Ständig tillgång till bökbart 
material
1 jan 2013

EU har en starkare 
djurskyddslagstiftning 
än övriga världen !
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Sverige EU USA Övriga 
världen

Antibiotika i
tillväxtsyfte

Nej Nja Ja Ja

Hormoner i 
tillväxtsyfte

Nej Nej Ja Ja

Bete till 
mjölkkor

Ja Nej Nej Nej

Grovfoder till 
alla nötkreatur

Ja Nja Nej Nej

Oinredda
hönsburar

Nej Nej Ja (Kalifornien 
förbud)

Ja

Avnäbbning
höns

Nej Ja Ja Ja

Fixering av 
suggor

Nej Nja Ja (Kalifornien 
förbud)

Ja

Halm till alla
grisar

Ja Nja Nej Nej

Kupering av 
svans på gris

Nej Ja Ja Ja

Antibiotikaresistens som 
samhällsproblem

Mindre utrymme per djur

Ökad risk för spridning av
resistensanlag bland bakterier

Ökad påfrestning
på djuret

Ökad risk för infektioner

Försämrat immunförsvar

Ökat behov av antibiotika
behandling

Stress

Ökad risk för bakterier
som tål antibiotika

Tuffare miljö för djuren

Förebyggande
antibiotikabehandling

Samhället

Gården
Mjölkkor ska ha bete på sommaren

Mindre kalvningsproblem
Bättre klövhälsa
Lägre risk för juverinflammation

Lättare att utföra naturliga 
beteenden

Total length 2500-2600 mm

Distance for 
the head

+150-800 mm

Length for lying down 1800 mmSpace for the head

(Neil Anderson, Ontario, Canada)

Space for movement in a cow
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Hårda dåliga liggplatser

Ökad risk för att trampa sig på
spenarna

Ökad risk för
juverinflammation

Kon ligger obekvämt

Ökad risk för klövproblem

Står längre tid i gödselgångar

Ökad antibiotikaanvändning

Ökad konkurrens om bra 
liggplatser

Fler kor ligger i
gödselgångar

Onormalt
liggbeteende

33

Global utblick !

• Mjölkkor och köttdjur

• Grisar

• Fjäderfä

Liggbåssystem
USA 2000-talet

Parallellmjölkning
USA 2000-talet
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Kotrafik och automatisk mjölkning
2000-talet
Kotrafik och automatisk mjölkning
2000-talet

(DeLaval, 2010) (DeLaval, 2010)

Drylots för mjölkkor
Turkiet, 2000-talet

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Jan Hultgren

Spannmjölkning
Brasilien 2000-talet

Handmjölkning
Centralamerika 1990-talet

Automatisk mjölkutfodring till kalvar
2000-talet
Automatisk mjölkutfodring till kalvar
2000-talet

(DeLaval, 2010)
42

Gödkalvsuppfödning
För att få det vita köttet kan man inte ge hö
eller ensilage, eftersom det innehåller järn.

Lånad av Eddie Bokkers (Holland)
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(AgriBenchmark, 2010)

Feedlots för slaktnöt, slutgödning
USA 2000-talet

(AgriBenchmark, 2010)

Feedlots för slaktnöt, slutgödning
Latinamerika 2000-talet

(AgriBenchmark, 2010)

Extensiv betesdrift med dikor
Ungern 2000-talet
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Fixering av sinsuggor
Taiwan, 1980-talet

(Compassion in World Farming, 2006)

Fixering av sinsuggor
2000-talet

Bobyggnad

Hormoner styr beteenden:

Prolaktin (och prostaglandin) startar bobyggnads-
beteende hos grisar.

Oxytocin stoppar bobyggnadsbeteendet.

Begränsade mängder fint strömedel 
under resten av diperioden
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+ 0.6 kg vid jmf inom samma omgång
Grupphållning av modersuggor
USA, 1990-talet

(Compassion in World Farming, 2006)

Utedrift med modersuggor med flyttbara hyddor
Storbritannien 2000-talet

(Compassion in World Farming, 2006)

Utehållning av iberiska slaktsvin
Spanien 2000-talet

Slaktgrisar 
FareWellDock: Slutet för

svanskupering och svansbitning i 
EU

Bakgrund 

• EU-direktiv sedan 2001 (2003)

• Svanskupering av grisar är fortfarande vanligt i 
EU
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farewelldock.eu

Batteriburar för värphöns

Page 63

Batteriburar för höns

Förbjudna i EU, men det 
dominerande systemet i 
världen

0 = Ekologisk produktion . 

1 = Frigående utomhus   

2 = Frigående inomhus

3 = Höns i modifierade burar

0 = Ekologisk produktion

2 = Frigående inomhus

3 = Modifierade burar

Beak trimming (näbbtrimmning)

• COUNCIL DIRECTIVE 1999/74/EC, Annex

• “8. Without prejudice to the provisions of point 
19 of the Annex to Directive 98/58/EC, all 
mutilation shall be prohibited.”

• “In order to prevent feather pecking and 
cannibalism, however, the Member States may 
authorise beak trimming provided it is carried 
out by qualified staff on chickens that are less 
than 10 days old and intended for laying.”

Page 65

Näbbtrimning
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Eko-höns i Sverige
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Djur omställda till ekologisk 
produktion i Sverige 

(http://www.rondeel.org 2011)

Rondeel system
Värphöns, Nederländerna Pig City, Danmark 2010, 216 suggor

(Fremtidens Landbrugsbyggeri, 2010; http://www.fremtidsgaarde.dk/)

Vejlskovsgård, Danmark 2012, 145 mjölkkor

(Fremtidens Landbrugsbyggeri, 2010; http://www.fremtidsgaarde.dk/)

Spelar det någon roll vad man 
gör?
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LAND 8 april 2016

One world – One health

• Vi producerar mat åt hela världen -
fattigdom är orsak till svält

• Animaliekonsumtionen har ökat kraftigt i 
världen och Sverige (Kina +50% på 20 år och Sverige +30%)

• Resursutnyttjande
– Vatten – Klimatförändringar

• Globalisering – ökat resande

Aralsjön i Sovjetunionen/ 
Kazakstan/Uzbekistan  

2001

1973

1999

2003

1989

2009

Sociala media
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DN 2014-11-14

Forskning om 
huruvida certifiering 

gör skillnad
Eric Lambin, Stanford, USA

Har Rainforest Alliance har påverkat 86 hushåll i östra Colombia?

Slutsatsen blev att märkningen inte bara var positiv för odlarnas
ekonomi, utan även bidrog till att skapa hållbarare samhällen.

Satellitbilder visar även tydliga skillnader i skogstäckning; 

de certifierade farmerna har en mycket högre grad av

skogsåterväxt än de icke-certifierade.

Tack!


